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Winnaar iPad
De werkgroep ‘werving’ maakte deze 
avond de prijswinnaar van de enquête 
bekend: Chris Admiraal is de geluk-
kige geworden.
Bij het overhandigen van de iPad kon 
voorzitter Frank Mous het niet laten 
een blije Chris gelijk ook een inschrijf-
formulier in de handen te drukken, we 
zijn benieuwd of we dit jaar een werk-
stuk van Chris kunnen bewonderen…

 

Een blije Chris Admiraal ontvangt uit 
handen van voorzitter Frank Mous 
(rechts) zijn gewonnen iPad

Workshop 
De workshop ‘mozaïek bouwen’ staat 
gepland voor 7 april a.s. de locatie 
is jongerencentrum Conquista. (da-
tum en locatie zijn nog even onder 
voorbehoud) Potentiële deelnemers 
ontvangen op korte termijn nog een 
e-mail met de details. Deze workshop 
wordt speciaal voor ‘nieuwelingen’ 
georganiseerd. Er zijn mentoren aan-
wezig om iedereen op weg te helpen 
en (waar nodig) van A tot Z te bege-
leiden. 

GGZ Heiloo 
De GGZ gaat ook meedoen aan de 
Bloemendagen Limmen! Zij pakken 
het meteen groots aan met maar 
liefst 7 werkstukken. Eén van de ge-
maakte werkstukken zal in Limmen 
worden neergezet en verder zullen op 
het terrein van de Willibrordusstich-
ting ook tal van activiteiten worden 
georganiseerd: het gehele terrein zal 
met medewerking van het Clusius 
college in de bloemen worden gezet, 
Ook wordt er een complete proeftuin 
aangelegd. Je kunt er verder genieten 
van culinaire specialiteiten en een ex-
positie. Voor de kinderen zijn er jonge 
dieren die geaaid kunnen worden. De 
‘zingende grasmaaier’ zal het publiek 
entertainen met prachtige liederen 
van o.a. André Hazes, deze rasartiest 
zal ook het dorpspark in Limmen 
nog trakteren op zijn muzikale oeu-
vre. Verder wordt er een mooie fiets/
looproute op het terrein uitgezet en 
is er voldoende (bewaakte) parkeer-
gelegenheid voor bussen en auto’s. 
’s Avonds is het terrein ook te bezoe-
ken en zal door speciale verlichting 
het geheel in feeërieke sferen worden 
gebracht. Cliënten van de GGZ zullen 

Het fenomeen jeugdveiling is een 
traditie die al jaren niet meer weg te 
denken is bij onze voetbalclub. Wat 
begon met een kaas of een pond pa-
ling is uitgegroeid tot fantastisch 
evenementen waarbij nog lang over 
nagepraat wordt. 

Op vrijdag 10 april a.s wordt deze tra-
ditionele veiling ten bate van de jeugd 
van de VV Limmen wederom gehou-
den in onze kantine aan de Dampeg-
heestlaan te Limmen. 
De veiling begint om 20.00 uur en is 
vrij toegankelijk voor iedereen. Men 
kan al eerder in de stemming komen 
door deel te nemen voor € 5,- aan de 
gezamenlijke maaltijd, bereid door 
Toon Könst. Reserveren kan via de 
website van de VV limmen of door 
een kaart te kopen in de voetbalkan-
tine zelf.
Binnenkort zullen de veilingkavels 
aangekondigd gaan worden op de 
website van de VV Limmen, in de kan-
tine op het digitale scherm en in een 
huis aan huis bezorgde catalogus.
Via loten, die verkocht worden door 
een deel van de jeugd van de VV Lim-
men, zorgen we voor extra publiciteit, 
inkomsten en kunnen er ook nog 100 
leuke prijzen gewonnen worden: diner 
voor 4 personen bij Lute aan de Am-
stel, een rondvlucht boven Limmen, 
een fiets en worsten, taart en kaas. 
Er is een zeer grote variatie van 300 
kavels deze avond. 

 

motorbrandspuitO.a. Old Timers , de ‘Otto’ (eerste  van Castricum) -  RC club NL - 
Schapenscheren - Mecano-club -  Siersmid - Paling en -makreelroken – Stoomwals en machines 
- springkussen! -  GGZ met o.a. de kaasmakerij, perkgoed en houtbewerking  – Bloemen en 

 –        planten -  ‘De Oude Knegt’ Akersloot - Beemsterkaas -  Bar – terras –   snackkraam
rollende keukens  en live-muziek van ‘the Barnbees’               

 

Tijdens de Bloemendagen 

V.a. 12.00 uur 

In het Dorpspark aan de Vuurbaak in Limmen 

de ‘Otto’ 

De avondvierdaagse komt er weer 
aan! Dit jaar valt hij van dinsdag 2 tot 
en met vrijdag 5 juni.

De te lopen afstanden zijn nog steeds 
onveranderd: 5, 7.5 of 10 kilometer. 
Alle deelnemers (inlclusief alle bege-
leiders) moeten zich van tevoren in-

De voorbereidingen voor het Con-
quista Timmerdorp Limmen 2015 zijn 
inmiddels alweer begonnen. Extra 
speciaal is het dit jaar, omdat het 
inmiddels alweer de 10de keer is dat 
Conquista het timmerdorp organi-
seert. Een jubileum dus! Dit jaar valt 

De Jeugdveiling VV Limmen
op vrijdag 10 april a.s.

Een tocht in een heuse duikboot, 
deelname aan de Limmer Wereld 
Draait Door (LWDD), Ik hou van Hol-
land, door de grachten van Amster-
dam varen met een luxe sloep, Uitleg 
over Social Media met een hapje en 
een drankje, bezoek aan een Limmer 
boerderij, diverse strandevenemen-
ten, VIP-voetbalkaarten, pondjes pa-
ling, uurtje tuinonderhoud, bier- en 
wijnproeverijen…enz.., enz..….

Naast een enthousiaste, fanatieke 
en goed georganiseerde veilingcom-
missie zijn er vele leden en sympa-
thisanten van onze VV Limmen actief 
op allerlei gebieden rond de veiling: 
sponsoren, regelaars van kavels, vei-
lingmeester en kantinepersoneel. Al-
lemaal onder het motto: “Door Lim-
mers voor Limmers”. 

Maar het belangrijkste zijn uiteinde-
lijk de kopers op de veilingavond zelf. 
Mede door de inkomsten uit de vei-
ling ziet ons complex Dampegheest 
er pico bello uit, zijn de contributies 
laag en kunnen goede trainers voor 
de jeugd aangetrokken worden, wat 
uiteindelijk weer leidt tot meer voet-
balplezier.
Dus kom op 10 april naar de kantine 
voor een gezellige, spannende avond 
en probeer een paar van deze prach-
tige kavels te bemachtigen. 
Zal de opbrengst dit jaar hoger zijn 
dan vorig jaar?

schrijven. Dit kan op zaterdagochtend 
23 of 30 mei van 11:00  tot 12:30 in 
Conquista. Het inschrijfgeld bedraagt 
5 euro. Op dinsdag 2 juni kan er vlak 
voor de start ook nog ingeschreven 
worden, dan kost het 6 euro. Houdt 
voor alle info onze website in de ga-
ten: www.conquista.nl

Conquista Avondvierdaagse:
2 t/m 5 juni

het van 10 tot en met 14 augustus. Zet 
dit dus meteen in je agenda en zorg er 
voor dat je dan niet op vakantie bent! 
Informatie over het inschrijven en het 
thema volgt nog. Dit zal in de krant 
komen te staan en natuurlijk ook op 
onze website: www.conquista.nl.

Timmerdorp Limmen 2015: 
Datum bekend!

Bloemendagen komen eraan... 

Schrijf je nu in!
De jaarlijkse Informatieavond van de Limmer Bloemendagen die op donder-
dagavond 5 maart in café bar de Lantaarn te Limmen werd  gehouden was een 
groot succes!
Er was een bijzonder goede opkomst met vele nieuwe gezichten en inschrij-
vingen, er was zelfs een delegatie van de GGZ-NHN uit Heiloo aanwezig. 
Het bestuur nodigt alle geïnteresseerden uit zich te melden bij de Stichting, 
zij kunnen als gastprikker bij een van de bestaande prikploegen aanschuiven 
om zelf te ervaren hoe gezellig het is samen een kunstwerk van bloemen te 
maken.

bovendien ook helpen bij het ritsen 
van hyacinten en ook in Limmen be-
hulpzaam zijn bij opruimwerkzaam-
heden en het uitzetten van de route.

Inschrijven Vrije categorie 
Er komt dit jaar een nieuwe, vrije ca-
tegorie. Dit houdt in dat alles wat met 
bloemen te maken heeft welkom is. 
Een slede in witte hyacintennagels, 
slingers van narcissen, een oude mo-
torfiets met een bloemstuk erop en ga 
zo maar door: mogelijkheden genoeg! 
Door het invoeren van deze categorie 
is het voor iedereen haalbaar in één of 
twee avonden een fleurig werkstuk te 
maken. Laten we als Limmers samen 
de schouders eronder zetten en er 
samen voor zorgen dat het dorp op 
25 t/m 29 april vol staat met vrolijke 
werkstukken. Geef je nu op en geniet 
tijdens de Bloemendagen extra van 
alle aandacht!

Tuinprijzen
De tuinprijzen keren ook weer terug. 
Over dik een maand is het alweer 
volop lente en zal Limmen er weer 
prachtig bijliggen. De vele prachtige 
tuinen in ons dorp geven de Bloemen-
dagen een extra feestelijk tintje. Om 
de Limmer tuinbezitters te stimuleren 
hieraan mee te werken en de vele dui-
zenden bezoekers een onvergetelijke 
ervaring te bieden, komen de mooiste 
tuinen weer in aanmerking voor een 
prijs. Geef uzelf nu op en wie weet 
prijkt er straks weer een prijzenbordje 
of eervolle vermelding in uw tuin!

Geef je op voor de ChillZone!
Op 23 en 24 april organiseren wij in 
het dorpspark de ChillZone voor de 
jeugd van 12 tot 18 jaar. Dit zal een 
groot feest worden, er komt een DJ 
die ‘Chille’ muziek draait tijdens het 
maken van de werkstukken. Je maakt 
in de ChillZone o.a. logo’s voor de 
Limmer ondernemers. De onderne-
mers die hier prijs op stellen, kunnen 
zo’n logo (tegen betaling) bestellen 
en trots bij hun ingang tentoonstel-
len. Het geld dat hiermee opgehaald 
wordt besteden wij aan de inrichting 
en catering van de ChillZone. Deel-
nemers krijgen gratis fris en hapjes 
aangeboden. Op vrijdagavond gaan 
we gezellig met z’n allen patat en kro-
ketten eten. Schrijf je nu samen met 
je vrienden in, dit spektakel mag je 
niet missen! 

Prikploegen gaan ook jureren
Naast de ‘normale’ jurering mogen dit 
jaar ook de deelnemende prikploegen 
bepalen welk werkstuk zij dit jaar het 
mooist vinden. Bij bestelling van de 
bloemen ontvangen zij een beoor-
delingsformulier. Alle deelnemende 
ploegen (of een afvaardiging) rijden 
langs elkaars werkstuk en geven daar 
punten voor, dit formulier leveren zij 
tijdens de prijsuitreiking in de Lan-
taarn in. Op zondag zal tijdens het 
parkevenement de ‘Prikploegenprijs’ 
worden uitgereikt, een belangrijke 
nieuwe prijs en extra waardering van 
de collega prikkers.

Andere opzet prijsuitreiking
De traditionele prijsuitreiking kent 
een geheel nieuwe opzet: het wordt 
weer een écht dorpsfeest waar je ge-
weest móet zijn! Alle prikploegen, 
deelnemers en overige geïnteresseer-
den worden zaterdag 25 april om 17.00 
verwacht in de achterzaal van café ‘De 
Lantaarn’. Na de opening door een 
gastspreker zal aansluitend de prijs-
uitreiking voor de kinder- en jeugdca-
tegorieën plaatsvinden. Aansluitend 
is er gelegenheid gezellig samen iets 
te eten en drinken. Na het eten ver-
volgen wij de prijsuitreiking voor de 
overige categorieën. Dit alles wordt 
omlijst met muziek van een live band. 
Wij hopen dat de feestelijkheden 
doorgaan tot in de late uurtjes… 

Oldtimerfair en livemuziek in het 
dorpspark
Op zondag 26 april wordt in het dorps-
park vanaf 12.00 weer een groots 
spektakel gehouden. Er komen o.a. 
Oldtimers, oude landbouwvoertui-
gen die zondagochtend een ereronde 
zullen rijden door Limmen en over 

v e r v o l g  o p  p a g i n a  9
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Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92

Bouwbedrijf C. Bos bv
Middenweg 41a   1906 AP Limmen   tel. 072 505 1226

Nieuwbouw
Onderhoud

Verbouw

Oòk in isolatieglas!

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

Tevens gazon aanleg
Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen  
www.gebrmin-limmen.nl

Als kwaliteit een rol speelt..

06-22509530

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56

www.margashaarmode.nl

  MAART =
  MYTHIC OIL MAAND!

2+1 GRATIS!
Alle combinaties zijn mogelijk!

• Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk

Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Spaar dit jaar
voor gratiS 
lekkerS!
Bij besteding van elke 5,-
ontvangt u zo’n gele bakker 
Bakker Bijt-coin.
Hiermee spaart u voor allerlei 
gratiS verse producten! 
En elke week hebben we ook 
wat lekkers in de reclame 
waarmee u een extra
gratiS munt krijgt. U kunt 
onze munten gewoon blijven 
sparen. Deze aktie loopt t/m 
31 dec 2015. Daarna verzin-
nen we wel weer iets nieuws.

Vuurbaak 3, Limmen - 072 505 3902

5 Witte
kadetten
Gratis voor...

pak kokoS-
koekjeS
Gratis voor...

4 oog-
appeltjeS
Gratis voor...

Zonne-
lieFje
Gratis voor...

Slagroom-
SCHnitt
Gratis voor...

vlaai
naar keuZe
Gratis voor...

20

30

40

50

75

100

Bakker Bakker
Bijt-CoinS

controlecontrole

G E V R A A G D

Ondernemer met visie en 
doorzettingsvermogen

Bel voor afspraak L. Meijland
06 54 69 63 28, of meer info

controle.comcontrole.com

Websites?
studiowelgraven.nl

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42 

6 dagen per week geopend

Het mooie weer is weer in aantocht.
We hebben alweer ruime keuze in zandbakken, 

waterpistolen koelboxen/tassen en
nog veel meer voor het mooie weer.
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te 
veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinde-
ren een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle 
limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. 
Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Door loting is Noé Luna Mooij ‘Baby van de maand’ geworden. Voor de ‘Baby van de maand’ 
stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de win-
naar, op vertoon van deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen in de winkel 
aan de Rijksweg 137 in Limmen.

‘BABY VAN DE MAAND’L I M M E R  K R O O S T

Noé Luna Mooij 
– Geboren op 16 februari 2015 –

Bart Mooij en Denise van Olst

Reinder Willem Eduard 
Schavemaker

– Geboren op 2 maart 2015–

Zoon van Richard en Jantine Schavemaker, 
zusje van Charlotte

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

Op zondag 5 en maandag 6 april is het 
alweer pasen!
Speciaal voor deze gelegenheid heeft 
KookKönst een paasbrunch samen-
gesteld met heerlijke vers afgebakken 
broodjes. Belegd met oude kaas en 
bieslook, Seranoham en zongedroog-
de tomaten, roombrie en pijnboom-
pitten en huisgebraden rosbief met 
pesto. Een zalmsalade, ei-preisalade, 
versfruitsalade en mini quiches met 
Provençaalse kip.

Deze brunch is te bestellen vanaf 
4 personen en kost € 17,50 p.p. De 
brunch wordt bij u thuis bezorgd. En 
lekker makkelijk: wij doen de afwas! 

Het is natuurlijk mogelijk om op za-

Aan de voorjaarscompetitie zijn di-
verse teams van tafeltennisvereni-
ging Limmen sterk gestart. Het vlag-
genschip van de vereniging, Limmen 
1, strijd in de derde klas om een pro-
motieplek naar de tweede klasse. Het 
tweede seniorenteam neemt na drie 
speelrondes zelfs al sterk de leiding 
in de vierde klasse. Hopelijk kun-
nen deze teams de goede prestaties 
voortzetten. Ook Limmen 4 strijd 
voor een plaats in de top. Goede pres-
taties vallen hierbij te vermelden van 
Stefan Schut en Pieter Groot. Naast de 
senioren draait de jeugdcompetitie 
van Limmen sterk. Zelden is Tafelten-
nisvereniging Limmen zo sterk verte-
genwoordigd geweest in de regionale 
competitie. Het eerste jeugdteam 
draait sterk mee in de derde klasse. 
Het tweede jeugdteam blaakt van het 
zelfvertrouwen en heeft zichzelf een 
geweldige uitgangspositie gegeven 
voor de promotieplaats. In het twee-
de zijn Mathijs de Kremer, Jari Legdeur 

In samenwerking met Burgering heeft 
Kits Oonlie een grote inzamelingsac-
tie gehouden. 
In de week van 9 t/m 13 maart  kon 
iedereen zijn kleding, schoenen en 
speelgoed inleveren bij één van de 
locaties van Kits Oonlie. Op de eerste 
dag was er al meer dan 400 kilo inge-
zameld!

Alle spullen zijn inmiddels opgehaald 
bij de locaties van Kits Oonlie en wor-
den nu uitgezocht. Burgering zorgt 
er vervolgens voor dat de kleding, 
schoenen en het speelgoed op de 
juiste plaats terecht komt, namelijk 

De mensen achter de schermen van 
de jaarmarkt, die altijd in juni plaats 
vindt, zijn al weer druk bezig. Als 
eerste kunt u nu meteen de datum 
woensdag 24 juni 2015 in uw agen-
da zetten. Van 14.00 tot 21.00 uur is 
er weer een gezellige afwisselende 
markt te vinden in onze kern van zo’n 
150 kramen. De route waaraan de kra-
men staan is iets aangepast op vorig 
jaar maar zal niet veel verandering ge-
ven. Zoals ieder jaar wordt er op gelet 
dat er niet te veel kramen met de zelf-
de waar staan, afwisseling is belang-
rijk, houdt het leuk en gezellig. Naast 
de markthandelaren staan er ook vele 
ondernemers, stichtingen en vereni-
gingen uit Limmen op de jaarmarkt. 
De ondernemers vaak met speciale 
aanbiedingen en de stichtingen en 
verenigingen laten zien wat ze in huis 
hebben en wat er mogelijk is bij hen. 
Het is altijd een gezellige drukte deze 

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw 
baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met de redactie, telefoonnummer 
072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts 
één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als 
’Baby van de Maand’.

bij kinderen die het hard nodig heb-
ben in Oost-Europa. Hierbij kunt u 
denken aan kindertehuizen en scho-
len in bijvoorbeeld Roemenië. Wan-
neer kleding niet hergebruikt kan 
worden, wordt er gekeken of het ge-
recycled kan worden tot bijvoorbeeld 
een vaatdoek.

Namens beide organisaties willen wij 
via de LOV-krant iedereen bedanken 
die zich hiervoor heeft ingezet! 

Inzamelingsactie gemist en u heeft 
nog spullen? Neem gerust contact 
met ons op, 072-5323576.

Inzamelingsactie Kits Oonlie
groot succes!

Tafeltennisvereniging sterk 
uit de startblokken

en Tijs Haanappel aan een goede serie 
bezig. Ten slotte pakken het derde en 
vierde team verrassende resultaten 
omdat veel van deze jeugdspelers pas 
recent zijn gestart met competitie 
spelen.

Ook het Open Limmer kampioen-
schap wat aangekondigd werd in de 
vorige editie van LOV-krant was een 
groot succes. Doel van het toernooi 
was om de jeugd uit Limmen en om-
geving op een sportieve wijze kennis 
te laten maken met de sport tafel-
tennis. Het evenement werd georga-
niseerd door tafeltennisvereniging 
Limmen-Heiloo. De jeugd mocht vrij 
deelnemen aan het toernooi en ma-
terialen waren aanwezig in de zaal.     
Aan het toernooi namen circa 35 deel-
nemers deel. Om te zorgen dat alle 
deelnemers aan genoeg leuke wed-
strijden konden deelnemen werd ie-
dereen in de diverse poules ingedeeld 
op leeftijd . Bij winst in de poule kon 

er gestreden worden in de halve fina-
les om de prijzen. In de jongste leef-
tijdscategorie waren de basisschool-
leerlingen uit groep 5 en 6 ingedeeld.  
Er waren een aantal zeer  spannende 
wedstrijden te zien, met als bonus 
een mooie finale tussen Koen Kloos-
terman en Senne Schoeber. Senne 
werd na een spannende strijd eerste 
en Koen behaalde de tweede plaats. 
Ook de strijd om de derde plaats was 
spannend,  Job Stolte behaalde de 
vierde plaats en Christian Endel wist 
de derde plaats te behalen. De tweede 
categorie bestond uit deelnemers uit 
groep 7 en groep 8. De poules wa-
ren qua deelnemers goed bezet en 
er werden leuke rally’s gespeeld. Een 
groot aantal games werden gespeeld 
met  verleningen met als uitschieter 
een game uitslag van 22-20 (normaal 
eindigt en game wanneer een van de 
spelers 11 punten heeft gescoord). De 
eerste plaats werd behaald door Ward 
Beentjes. De tweede en derde plaats 
werden respectievelijk behaald door 
Jelle en Mats Spit.
De laatste categorie bestond uit de 
oudere deelnemers (vanaf de brug-
klas).   In twee poules eindigde 3 per-

sonen op gelijke hoogte en moest een 
beslissende game de doorslag geven 
over het verdere vervolg van het toer-
nooi. De winnaar van het toernooi  
werd uiteindelijk de lokale topfavoriet  
Sanne Briefjes. Ze is daarmee een van 
de jongste kampioen van de afgelo-
pen 10 jaar.
Heb je zin om eens een geheel vrijblij-
vende training op de lokale tafelten-
nisvereniging mee te draaien ben je 

van harte welkom. De jeugd heeft op 
dinsdag 24 maart (18:00  tot 19:00 uur) 
en vrijdag 27 maart (18:30 tot 20:00) 
een tweetal open jeugdtrainingen. 
Voor geïnteresseerden senioren zijn er 
twee open trainingen op maandag 23 
maart en vrijdag 27 maart (beiden na 
20:00 uur).
 
Tafeltennisreporter
Marcel Briefjes, Limmen

KookKönst met Pasen  
terdag 4 april verse, huisgemaakte sa-
lades, soepen en quiches af te halen in 
onze winkel/kookstudio aan de Dus-
seldorperweg 75.

Zaterdag 4 april hebben wij mosterd-
soep, courgette -parmezaansoep en 
tomatencremesoep, quiche Proven-
çaalse kip, quiche met zalm en diverse 
salades. De soep wordt verkocht per 
liter. U kunt vooraf ook een bestelling 
doorgeven. Dan zorgen wij dat uw be-
stelling op 4 april klaar staat! 

Uiteraard is het ook gewoon mogelijk 
om buffetten te bestellen tijdens het 
paasweekend. Neem voor meer infor-
matie contact met ons op of kijk op 
www.kookkonst.nl     

Limmen 2 stevent af op kampioenschap in 4e klasse

Schrijf in uw agenda: woensdag 24 juni a.s.

Volop voorbereidingen voor de 
jaarmarkt Limmen

middag/avond voor jong en oud. Na-
tuurlijk worden ook weer naar wat 
speciale dingen voor de jaarmarkt ge-
zocht om het nog gezelliger te maken. 
Achter de schermen wordt er dus op 
dit moment al veel geregeld en uitge-
zocht. Mocht u een kraam willen heb-
ben dan kan u  zich aanmelden via 
de site www.ondernemendlimmen.
nl  dit geldt ook voor verenigingen 
en stichtingen die willen staan op de 
markt. Geef het snel aan want dit is 
ook bij de mensen in de voorbereiding 
handig voor het maken van de inde-
ling. Op deze site zijn ook hele leuke 
foto’s te zien van de jaarmarkt 2014, 
gemaakt door Marleen Bos. Ook zijn 
wij op Facebook te vinden onder Jaar-
markt Limmen, laat daar een reactie 
achter voor ons. In de volgende uit-
gave van de LOV-krant zullen we weer 
een tipje van de sluier oplichten over 
de jaarmarkt……..
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Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel.  (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53-28 52 93

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

www.gpgroot.nl 

Van afval naar  
grondstoffen en energie

infra en engineering  |  inzameling en recycling  |  brandstoffen en oliehandel

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Paaspakket
• Paasbroodje
• 4 haasgevuldekoek
• Zakje paaseitjes
Samen in een doos
voor ................................................... € 10,95
Leuk voor een paasattentie!
 

Ook hebben wij diverse opgemaakte 
paaseieren, diverse tulbanden, paasbrood, 
duivenkaters en een ruim assortiment 
brood en klein brood!

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

kerkweg 1  |  LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

Founding partners:Hoofdsponsor: Horeca partners:

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
• HORECA barmedewerkers

• HORECA restaurantmedewerkers

• HORECA snackcornermedewerkers

• STEWARD beveiliging

• STEWARD verkeersregelaar

• EHBO’ ers

• INRICHTERS van het event terrein

• OP- en AFBOUWERS van de feesttent

• KURKENMOZAÏEK in elkaar leggen

• KURKENMOZAÏEK afwerken

INTERESSE?
Meld je dan aan via: vrijwilliger@limmenludiek.nl

LIMMEN – Op zoek naar je wijnsmaak? Kom dan 
vrijdag 27 maart naar de inloop wijnproefavond van 
Smaakvermaak bij De Burgerij in Limmen.
Een gezellige avond, dat is wat Margret Weijers van 
Smaakvermaak op vrijdagavond 27 maart voor ogen 
heeft. Ergens waar je alleen, als stel of met een groepje 
vrienden en vriendinnen heen kan gaan om lekkere wij-
nen te proeven. En met de lekkere trek is ook rekening 
gehouden. Er staan namelijk verschillende kazen klaar 
om erbij geproefd te worden.
De Burgerij wordt omgetoverd in een gezellig wijn 
walhalla. Margret zet ruim 50 wijnen open, dus jouw 
wijnsmaak zit er vast en zeker bij. De wijnen komen uit 
de meest populaire wijnlanden als Frankrijk, Italië en 
Spanje, maar ook wijnen uit minder bekende landen als 
Chili, Roemenië en Oostenrijk kunnen worden geproefd. 
Zit er iemand bij die niet echt van wijn houdt? Evengoed 
gezellig meenemen, want Brouwerij Dampegheest is 

ook aanwezig om zijn seizoenbier als Ut 1e Kieft ai Len-
tebock en Manus te laten proeven. 
Voor slechts € 10,00 p.p. ben je een gezellige avond uit 
met mooie wijnen en heerlijke kazen. Deze inloop wijn-
proefavond van Smaakvermaak in De Burgerij begint om 
20.00 uur en zal rond de klok van 23.00 uur eindigen.
Wil je erbij zijn? Reserveren voor deze wijnavond kan nog 
steeds. Meld je bij voorkeur via info@smaakvermaak.nl 
aan en anders mag je ook bellen naar 06-22793222.

Kom proeven bij Smaakvermaak!
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Wie-o-wie..?
Dankzij Nel Tuijn-Mooij zijn de meeste namen bekend van de wandelclub, de foto uit de vorige editie.
Herkend werden o.m. Schol, Siem van der Peet, Duikersloot, Engel Valkering, Anton Duikersloot, Piet 
van der Steen, Marie van der Steen, Cor van der Steen, Piet Rietveld, Henk van der Eem en Ad Valkering.
 
De nieuwe foto is van een voetbalteam, de voorloper van de vv.Limmen , destijds LSVV genaamd. De 
foto stamt uit ca. 1930 ( vv.Limmen werd in 1931 opgericht). Aan het hek op de achtergrond is te zien, 
dat hij is genomen op het voetbalterrein aan de Tol tegenover  Kwartje Koffie aan de Rijksweg.  Wie 
herkent nog iemand op deze prachtige foto!!
Reacties graag weer naar oudlimmen@hotmail.com of kom op maandag gezellig langs aan de School-
weg, wij zijn daar van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur

Het is echt geen grap, maar dit jaar 
komt de jeugd van sportvereniging TI-
OS-Limmen op woensdag 1 april langs 
de deuren om potjes met narcissen-
bollen verkopen. Dit doen we elk jaar 
op de woensdag voor Pasen, dus dit 
jaar op 1 april. De jeugdleden komen 
in grote groepen langs de deuren met 
de bloempotjes narcissen. 
De potjes kosten slechts € 2,- per stuk 
en 3 voor € 5.-

Het K.V.G in Limmen is een vooruitstrevende vereniging. Iedere 3e woensdag 
van de maand, van september tot april houdt onze vereniging haar ledenavond 
in de “Burgerij”. De avonden staan vermeld in de Castricummer en de uitkijk-
post. We organiseren 2 keer per jaar een klaverjasavond. Verder is er een reis-
commissie die excursie’s en een busreisje organiseert. Als u ook lid wilt worden 
kan u 2 keer kennis komen maken en daarna kunt u beslissen om lid te worden,

Het resterende programma van 2015:
18 maart  Dhr. Paul Vlaar  
15 april                       Zang en Gitaar en Verhaal
23 september 200 jaar Koninkrijk
21 oktober De zingende dochter en de vertellende Groenteman
18 november Verhaal over Rusland
16 december Kerstavond

De Hortus Bulborum is de enige tuin ter 
wereld waar ruim 4200 verschillende 
soorten tulpen,narcissen,hyacinten 
en andere, veelal historische voor-
jaarsbolgewassen bloeien. In deze 
tuin worden oude bolgewassen voor 
het nageslacht bewaard die commer-

Zondag 22 maart speelt er weer een 
bijzonder orkest om een gastoptre-
den te verzorgen bij de Jazz Session 
Club “Vredeburg” in die fantastische 
stolpboerderij “De Vredeburg”.  
De naam:  T-RACE and the OLD DIX.

Aanvankelijk zo’n 6 jaar terug begon-
nen als kwartet.  In korte tijd uitge-
groeid, met de nodige wisselingen, tot 
een zevenmans + éénvrouws formatie 
die zich bezig houdt met Dixieland, 
maar daarnaast regelmatig uitstapjes 
maakt naar moderner repertoire.
Alle leden hebben veel ervaring in mu-
ziek:  van pop tot klassiek, van oude 
tot modernere jazz, van fanfare tot 
big band. 
Kortom een uit vele muziekrichtingen 
gehaalde groep muzikanten, goede 

De Zonnebloem Limmen nodigt alle 
ouderen en gasten van Limmen uit 
voor een gezellige middag in samen-
werking met de Stichting Oud-Lim-
men. Er wordt een reis gemaakt door 
het vroegere Limmen waarbij de Dus-
seldorperweg centraal staat. Beelden 
worden vertoond van vele verdwenen 
woningen, winkels, bedrijven en fami-
lies die de revue passeren. Het is heel 
bijzonder om te zien welke verande-
ringen er in de loop der jaren hebben 

Alle leerlingen van basisscholen in 
Limmen en omstreken kunnen nu 
gratis mee trainen tot het einde van 
het zaalseizoen (eind april) in sport-
hal de Enterij in Limmen. De training 
wordt gegeven door Mirjam Schuite-
ma-Tebbens. Mirjam speelt al jaren-
lang volleybal. Zij heeft bijna  haar VT 
2 trainersdiploma afgerond. Hiermee 
gaat een wens van haar in vervulling: 
volleybaltraining geven aan leerlingen 
van de basisscholen. Aan het begin 
van dit zaalseizoen werd Mirjam be-
naderd door het bestuur van de actie-
ve volleybal vereniging Croonenburg. 
Zij had er wel oren naar om een trai-
ningsgroep in Limmen op te starten. 
Nadat Croonenburg een aantal clinics 
heeft gegeven op de basisscholen in 
Limmen was het zover. 
Croonenburg is in de Enterij een trai-
ningsgroep gestart: Mirjam zegt hier-
over: “Juist in deze periode gaan kin-
deren kijken naar een andere sport. 
Croonenburg wil nadrukkelijk laten 

De opbrengst wordt onder andere ge-
bruikt voor de (onderlinge) turnwed-
strijden en dansdemonstraties.

Deze bloembollenactie vindt plaats 
op WOENSDAGMIDDAG 1 APRIL van 
16.30 tot 19.00 uur. We rekenen op UW 
STEUN om dit tot een groot succes te 
maken!!

Alvast bedankt, Bestuur TIOS Limmen

Op 1 april houdt Tios-Limmen narcissenbollenverkoop...

Jeugdleden komen bij u langs!

Stichting Oud-Limmen bij de 
Zonnebloem op 8 april a.s.

plaats gevonden. Toelichting hierbij 
wordt gegeven door Rinus Admiraal.
Het zal voor de Limmers een feest van 
herkenning zijn maar ook niet-Lim-
mers krijgen een goed beeld van deze 
straat in het verleden.
De middag wordt gehouden op 
woensdag 8 april a.s. in De Burgerij en 
begint om 14.00 uur. De zaal is open 
om 13.30 uur.
Voor vervoer kunt u bellen met: An-
neke Glorie tel.no: 5051884.

weten dat de kinderen al vanaf jonge 
leeftijd (6 jaar) voor volleybal kunnen 
kiezen. We passen de spelvormen en 
oefenstof daar op aan. Samen met 
assistent Steven Boon kunnen we 
op verschillende niveaus de training 
verzorgen.” Steven is een speler van 
Croonenburg heren 2. In de jeugd is 
hij met zijn team 3e van Nederland 
geworden.
De training staat op zichzelf maar 
komt heel goed van pas als je na het 
zaalseizoen ook wilt gaan beachvol-
leyballen. Dit wordt gegeven aan het 
beachcomplex van vv Croonenburg/2 
beach (naast sportpark de duinloper 
aan de Zeeweg van naar Bakkum aan 
Zee)
De volleybaltrainingen vinden tot 
eind april plaats iedere woensdag-
middag van 15.30-17.00 in de Ente-
rij te Limmen en is gratis tot eind 
april. Voor vragen of aanmeldingen 
kan een e-mail worden gestuurd aan 
m.schuitema@quicknet.nl.

Gratis basisschool volleybal
in de Enterij te Limmen

K.V.G. ook in 2015 actief...

cieel nauwelijks meer interessant zijn. 
De oudste tulpensoorten stammen 
uit de zestiende eeuw, de Fritillaria 
persica werd al in 1577 beschreven, 
terwijl de vroegste bekende narcis 
van nog vele honderden jaren eerder 
dateert. Onze oudste tulp is de Duc 

Van 6 april t/m 16 mei

Hortus opent zijn poort

Zondag  22 maart vanaf 16.00 uur in Vredeburg

T-Race and The Old Dix bij Jazz 
Session Club Vredeburg

amateurs die hun liefde voor muziek 
gemeen hebben en wekelijks enthou-
siast in Limmen naar de kelder gaan 
om te repeteren.
Op het podium gaat de gemiddelde 

leeftijd (zo’n 75 jaar)  met een sprong 
omlaag. Vol vuur en gretigheid wordt 
er gespeeld en gezongen. 
De komende sessiedata:
22 maart, 19 april.

De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor  € 7,-  
per persoon voor het gehele jaar. 
Inlichtingen:
Fred Timmer, tel/fax: 072-5053414
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

van Tol, Red and Yellow en stamt uit 
1595. Op de tuin treft u ook nog rassen 
aan welke zijn verhandeld tijdens de 
bekende Tulpenmania uit de 17e eeuw. 
Daarmee geeft de tuin een boeiend 
overzicht van de ontwikkeling van 
deze grenzeloos populaire voorjaars-
bloemen door de eeuwen heen. Elk 
voorjaar laat de Hortus Bulborum 
de bollengeschiedenis in tal van zijn 
facetten herleven. Duizenden kleine 
bollenveldjes kleuren in de meest uit-
eenlopende schakeringen. De tuin is 
dan een lust voor het oog en een ge-
not voor de neus.

De Hortus Bulborum is jaarlijks ge-
opend van 6 april t/m 16 mei, ma-za 
van 10.00-17.00 uur, zo van 12.00-17.00 
uur. 

De toegangsprijs: Eur 3,50 p.p., 65+ 
Eur 2,50, kinderen tot 12 jaar gratis. 
Voor groepen bestaat de mogelijk-
heid tot een rondleiding, dit wel op 
afspraak.

Kijkt u ook eens op onze website:
www.hortus-bulborum.nl
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Achterweg 15 
1906 AG  Limmen 
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl Erkend Installateur

SEI-geregistreerd

Limmen
Zonnedauw 6d

1906 HA Limmen
072 5325555

info@podotherapielimmen.nl
www.podotherapielimmen.nl

Nijverheidsweg 31j
1851 NW Heiloo
072 5325555
info@podotherapieheiloo.nl
www.podotherapieheiloo.nl

Kijk voor de mogelijkheden
van podotherapie en pedicure

op onze website.
Podotherapie maakt gebruik van vergoeding uit de aanvullende
verzekering, hierbij wordt uw eigen risico niet aangesproken.

     Weet wat je doet

bij pijn aan je voet,

     …enkel, knie,

          heup en rug!

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Alléén als wij
gaan zingen hebben we
plankenkoorts...

…ook een Moestuintje??
 
Verplant nu uw stekken in grotere
potjes en plaats deze buiten in de 
broeikas “Viola plus”
Afmeting BXLXH  56 x 109 x 30 

Prijs €  44.95
 
Voor het slim en compact opkweken 
van uw zaden :
Broeikastje

Nu slechts € 4.95
 

Volop kruidenplanten 
in onze kas !
o.a.  Peterselie, tijm, salie, rozemarijn, 
bieslook, koriander, oregano, 
bonenkruid, munt en “mojito”

Prachtige volle planten       slechts € 2.49  per stuk

Eet smakelijk!

Eten engenieten!

OSSOBUCO met pasta
Benodigdheden
•  4 kalfsschenkel, 3 à 4 cm dik 

(bestel deze bij uw slager)
• 3 wortels
• 5 tomaten
• 4 selderijstengels
• 2 dikke uien
• 1 l tomatenpulp of passata
• 1 teentje knoflook
• 2 dl witte wijn
• 4 laurierblaadjes
• peper en zout

De afwerking( gremolata)
• 1 bosje peterselie
• citroen
• teentje knoflook

Bereiding van de ossobuco
Snij de schenkel in aan de rand, dat zal verhinderen dat de lapjes vlees op-
krullen tijdens het bakken. Kruid het vlees aan beide zijden met peper van 
de molen en een snufje zout. Schep wat bloem in een schaal en wentel er 
de schenkels even door. Til alle overtollige bloem van het vlees want je hebt 
maar een dun laagje nodig. Verhit een  ruime braadpan op een matig vuur 
en doe er een scheut olijfolie in. Bak de schenkel aan beide zijden goud-
bruin in de hete olijfolie. Doe dat kort en krachtig. Het vlees hoeft binnenin 
nog niet gaar te zijn. Haal de pan van het vuur en neem het vlees uit de pan. 
Zet het bord met vlees even aan de kant. Neem even de tijd om alle groen-
ten zorgvuldig te snijden.Hoe kleiner je ze snijdt, hoe beter en verfijnder 
het resultaat wordt. Pel de uien en snipper ze in hele fijne stukjes. Pers de 
knoflook tot pulp. Verwijder de bladeren van de selderijstengels en snij de 
stengels in ultrafijne stukjes. (brunoise) Schil de wortels en snij deze ook 
in piepkleine blokjes. Zet de pan (met braadvet) waarin je het vlees hebt 
gekleurd op een zacht vuur en stoof er de groenten in. Roer regelmatig. Leg 
na enkele minuten het vlees op de gestoofde groenten. Giet ook de braad-
sappen mee in de pan. Schenk er vervolgens de witte wijn erbij. ( Wie niet 
van wijn houdt, kan ook blanke kalfsfond gebruiken, of kippenbouillon.) 
Maak een bouquet garni van de laurierblaadjes, de peterseliestengels en 
de tijm. Voeg het toe aan de braadpan. Giet nu de tomatenpulp of passata 
erbij en laat de schotel 2 tot 3 uur pruttelen op een zacht vuurtje. Een klein 
half uurtje voor je serveert, zet je een ruime pan water op het vuur, om de 
pasta te koken. Verdeel elke tomaat, na verwijderen van het velletje in vie-
ren, verwijder de zaadjes en snij het vruchtvlees in kleine blokjes. Voeg de 
stukjes tomaat toe aan de pruttelende ossobuco.

De afwerking
Nu heb je tijd om de gremolata te maken die je bij de ossobuco serveert. 
Pel de knoflook en pers tot pulp. Rasp daarover een deel van de schil van 
de citroen. Let op:Rasp enkel het geel van de schil. Hak een stevig portie 
peterselie fijn en meng het kruid met de citroen en de knoflook. Proef of 
alle smaken in balans zijn. Proef de ossobuco en kruid deze naar smaak 
met wat peper en zout. Serveer elke gast een kalfsschenkel met een flinke 
schep van de groentesaus. Doe er een portie spaghetti bij en druppel daar 
een beetje fijne olijfolie over, Strooi tenslotte wat gremolata over elk bord. 

WIJNTIP : Adam Pinot 
Blanc Réserve, Frankrijk

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl
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LIMMEN - Over 75 dagen is het dan 
eindelijk zover, ons kikkerlandje zal 
dan, als alles naar wens verloopt een 
wereldrecord rijker zijn. Het bestuur 
van stichting Limmen Ludiek werkt 
samen met nu al honderden enthou-
siaste kurken vrijwilligers toe naar 
de ultieme beloning. Een wereldre-
cord. Na de Bierkratten Piramide in 
2005 en de LEGO toren van 2010 wil-
len ze in 2015 het grootste Kurken 
mozaïek ter wereld realiseren.

HET MOZAIEK
Veertien gemotiveerde kurkendruk-
ploegen zijn al maanden onafhanke-
lijk van elkaar hard aan het werk om 
hun onderdeel van het mozaïek zo 
mooi als mogelijk gereed te krijgen. 
Hier zitten bij elkaar opgeteld vele 
duizenden kurkendrukuren in. Onge-
lofelijk! Maar wat ook te denken van 
de honderden vrijwilligers. Zij die de 
afgelopen 2 jaar menig vrijdagavond 
of zaterdagmiddag De Kurkenhof 
hebben bevolkt voor het uitsorteren 
van de honderdduizenden kurken 
vanuit het hele land, Europa en zelfs 
ver daarbuiten. Het wereldrecord kur-
ken mozaïek gaat een panorama wor-
den van bekende Nederlanders uit het 
verleden en het heden. Rembrandt, 

Anne Frank, Johan Cruijff, Maxima en 
Willem Alexander, Vincent van Gogh, 
DJ Hardwell, Fanny Blankers Koen en 
Neelie Kroes zullen de revue passeren 
in een enorm grote Kurkenpanorama. 
Met een oppervlakte van 178 m2 is het 
uitsluitend goed te bezichtigen vanaf 
ongeveer 30 meter. Limmen Ludiek is 
ook nog opzoek naar een permanente 
eindbestemming voor het hele mo-
zaiek of de afzonderlijke onderdelen 
voor na het event.

PROGRAMMA
Net zoals in 2005 en 2010 is er feest-
weekprogramma samengesteld voor 
jong en oud om niet snel te vergeten. 
Vanaf dinsdag 2 juni t/m zondag 7 
juni zal het park aan de Vuurbaak en 
de sporthal De Enterij worden omge-
toverd tot een waar KURKEN walhalla. 
Gedurende de feestweek vinden er 
verschillende activiteiten plaats. We 
hebben alle leeftijden iets te bieden, 
van jong tot oud en alles daar tus-
senin.

Dinsdag 2 juni zal de feestweek wor-
den geopend met De Limmen Ludiek 
Culinaire CAL Avond m.m.v. drie regi-
onale restaurants; restaurant Apicius, 
restaurant ’t Eethuysje en Bar BBQ 

Bistro …Bij Lotje. Zij slaan op deze 
avond de culinaire handen ineen en 
bereiden voor u een heerlijk 5 gangen 
diner waarbij een passend wijnarran-
gement wordt geserveerd. Een plaats 
aan één van de mooi gedekte tafels is 
erg gewild. Voor deze avond zijn nu al 
ruim 300 plaatsen gereserveerd. Wilt 
u deze onvergetelijke avond ook mee-
beleven wacht dan niet te lang met 
reserveren. Er zijn nog enkele tafels 
van 10 personen, € 75, - p.p. te reser-
veren voor deze avond. U kunt reser-
veren via culinair@limmenludiek.nl 

Woensdagmiddag 3 juni staat volle-
dig in het teken van het Scholen Kur-
ken Project. 
Maar liefst 7 basisscholen en 3 voort-
gezet onderwijs scholen gaan de ko-
mende periode, per school aan een 
eigen kurkenproject werken. Deze 
projecten zullen vanaf woensdagmid-
dag 3 juni tot en met zondag 7 juni in 
Sporthal De Enterij voor alle kinderen 
en het grote publiek te bezichtigen 
zijn. GRATIS ENTREE!

Donderdagavond 4 juni is het ‘show-
time’ met La Ludiek du CAL. Dit gaat 
een gezellige muzikale rollercoaster 
worden waar bekende en minder be-
kende dorpelingen uit Limmen, Bak-
kum, Castricum, Heiloo en Akersloot 
in de huid van bekende nationale 
en bekende internationale artiesten 

Vanuit Limmen ondersteunt Stichting 
WOL al jaren onderwijsprojecten in 
Burkina Faso. Van 16 tot 27 februari 
zijn Yvonne en Kees Zomerdijk weer in 
Burkina Faso geweest. Een paar dagen 
later voegde Gerrel Wissink, ook be-
stuurslid van Stichting WOL, en haar 
man Paul zich bij hen. 
Iedere keer als we terugkomen in Bur-
kina zie je weer dat er dingen vooruit 
zijn gegaan. We hebben ons jaren 
ingezet voor basisonderwijs en alfa-
betisering. De alfabetisering heeft er 
toe bijgedragen dat mensen op een 
andere manier naar hun voedsel-
voorziening zijn gaan kijken. Voor-
heen was men erg afhankelijk van de 
graanoogst in oktober. Een onregel-

Auto- en Autoschadebedrijf Klever-
laan is het nieuwe jaar verantwoord 
duurzaam begonnen. Op het pand aan 
de Rijksweg worden op dit moment 
ruim 400 zonnepanelen geplaatst 
met een gezamenlijke capaciteit van 
102.000 kWp. Dit is vergelijkbaar met 
het gemiddelde stroomverbruik van 
30 huishoudens. De energiebesparing 
levert een CO2 reductie op van 65.000 
kg en dat staat gelijk aan het planten 
van meer dan 15.000 bomen. 
Om een juiste keuze te maken heeft 
Kleverlaan de expertise ingehuurd 
van winnaar van de Ondernemersprijs 
Castricum 2014 Drost Advice, ook ge-

CAL bedrijven
maken Limmen groener

vestigd in Limmen aan de Rijksweg. 
“De materie was voor ons moeilijk te 
doorgronden en de benodigde inves-
tering te groot om ons fouten te kun-
nen veroorloven, daarom hebben we 
de ondersteuning van Drost gevraagd 
om samen dit mooie project op te 
pakken”. 
“Na een eerste inventarisatie en tech-
nische beoordeling van de diverse 
aanbiedingen bleven 2 partijen over 
die we de kans hebben gegeven het 
advies en de berekeningen nog eens 
goed tegen het licht te houden. Daar-
uit bleek Libra Energy uit Castricum 
voor ons de aangewezen partij te zijn 

om het project uit te voeren. Gek ei-
genlijk, dat we nog niet eens wisten 
van het bestaan van Libra. Maar de 
technische know-how, snelheid van 
leveren en handelen en de prijs waren 
doorslaggevend. Zo kunnen we met 
trots eind maart al de stekker in het 
project stoppen en zelf onze energie-
behoefte voor een groot deel opwek-
ken”, aldus Jan Kleverlaan.
“Om voor onszelf en onze klanten 
zichtbaar te maken hoeveel energie 
we besparen met dit project hebben 
we ook een monitoringsysteem in 
de showroom laten plaatsen waarop 
de capaciteit zichtbaar is. Zo hoeven 
we niet naar buiten te kijken of de 
zon wel of niet schijnt”, besluit Ron 
lachend.
Geïnteresseerden zijn uiteraard van 
harte welkom om het project met ei-
gen ogen te komen bekijken. Op de foto vlnr: Frank Drost, Jan en Ron Kleverlaan bij de eerste geplaatste zonnepanelen

Limmen Ludiek zoekt nog veel vrijwilligers

Limmen ludiek telt af...

kruipen. Met ruim 25 verschillende 
optredens wordt het een avond met 
een hoog meezing- en dansgehalte. In 
de feesttent zijn voldoende gezellige 
zitjes en statafels aanwezig zodat ie-
dereen deze muzikale entertainment 
avond op een zo prettige mogelijke 
manier kan mee beleven. GRATIS EN-
TREE!

Vrijdag 5 juni gaat er letterlijk worden 
afgeteld naar het wereldrecord. Tij-
dens een spetterend licht en geluids-
show zal voor het toegestroomde pu-
bliek en sponsoren het wereldrecord 
kurken mozaïek van 32 meter bij 5 
meter met grote kranen rechtop wor-
den getrokken.

De Grote Onthulling. 
Zeer spannend voor de honderden 
vrijwilligers en organisatie die vele 
maanden met grote inzet en enthou-
siasme hebben gewerkt aan het gi-
gantische kurken mozaïek. 
Het moment is dan eindelijk daar 
waarop het kurken mozaiek in zijn ge-
heel wordt onthuld aan het publiek. 
Natuurlijk gevolgd door een feest-
avond met een goed stuk muziek.  
GRATIS ENTREE!

Zaterdag 6 juni overdag zal het park 
en de sporthal De Enterij vrij toegan-
kelijk zijn voor alle CAL bewoners en 
voor de vele dagjesmensen van ver 

buiten de regio. ’s Avonds zal de Lim-
men Ludiek feesttent het domein 
gaan worden van The Dirty Daddies. 
Een geweldige feestband waar jong 
en oud, let maar op, niet op stil kan 
blijven staan. Voorproefje? The Dirty 
Daddies zijn te zien en te beluisteren 
op Youtube. Entree € 10, - inclusief 1 
GRATIS Limmen Ludiek horecamunt. 
Houdt u onze website en facebookpa-
gina Limmen Ludiek in de gaten voor 
de start van de kaart verkoop.

Zondag 7 juni de Slotdag van de Lim-
men Ludiek 2015 feestweek. Dit is te-
vens de laatste dag waarop het grote 
publiek het wereldrecord kurken mo-
zaïek in al zijn glorie kan komen be-
zichtigen. Gedurende de gehele dag is 
het park een openpodium waar lokale 
en regionale bands de toeschouwers 
muzikaal zullen gaan vermaken. Dit is 
ook gelijk de dag dat het bestuur van 
Limmen Ludiek zich zal terugtrekken 
in de Limmer achterkamertjes om in 
het geheim alvast weer te gaan broe-
den op een idee voor 2020!

GEZOCHT; VRIJWILLIGERS
Limmen Ludiek is vanaf nu actief 
gestart met zoeken naar honderden 
enthousiaste vrijwilligers om samen 
met hen het wereldrecord kurken 
evenement tot een groot regionaal, 
nationaal en internationaal succes te 
maken. Met natuurlijk het wereldre-
cord als kroon op het werk. 

Limmen Ludiek zoekt mensen voor in 
de Horeca ( bar, snackcorner en culi-
naire avond ), Stewards ( beveiliging, 
verkeersregelaars ) en Klussers en 
Aanpakkers voor hand en spandien-
sten voor, gedurende en na het event. 
Met ieder uurtje, dagdeel of dag is 
Limmen Ludiek al ontzettend blij. Ge-
interesseerden kunnen zich aanmel-
den door een e-mail te sturen naar 
vrijwilliger@limmenludiek.nl met je 
naam, adres, telefoonnummer, leef-
tijd en met wat je Limmen Ludiek wil 
helpen en wanneer?

WOL trots op resultaten 
in Burkina Faso

matig regenseizoen betekende voed-
selschaarste. Nu zijn overal stuw-
meertjes aangelegd met daaromheen 
groentetuinen. De groenten en aard-
appelen worden meerdere keren per 
jaar geoogst.
De volwassenen zien nu ook het be-
lang van onderwijs. Bijna alle kinde-
ren gaan naar school. Op dit moment 
wordt er hard gewerkt om te zorgen 
dat de kinderen na de basisschool 
verder kunnen leren. WOL heeft haar 
aandachtspunt dan ook verlegd van 
basisonderwijs naar algemeen voort-
gezet onderwijs en beroepsonderwijs. 
Afgelopen jaar hebben we in het dorp 
Namissiguia een college gebouwd. 
Tijdens ons bezoek in februari hebben 

we dit geopend in het bijzijn van de 
hele bevolking en de regionale on-
derwijsautoriteiten. 162 meisjes en 
jongens volgen nu voortgezet onder-
wijs dicht bij huis. Het dorp is ontzet-
tend trots op de school. WOL heeft 
de bouw en inrichting van de school 
gefinancierd, maar de dorpelingen 
hebben geld bij elkaar gelegd om zon-
nepanelen op de school te zetten. Veel 
huizen hebben geen elektriciteit. De 
kinderen kunnen nu ’s avonds in de 
school huiswerk maken.
Op onderwijscomplex Zoodo, het ei-
gen onderwijscomplex van WOL en 
haar partner DSF, hebben de beroeps-
opleidingen een grote groei doorge-
maakt: van 75 leerlingen in 2013 naar 
136 leerlingen in 2014. Vooral de naai-
opleiding draait als een tierelier. Met 
65 leerlingen, verdeeld over 3 jaar, zijn 
ze uit hun praktijklokaal gegroeid. 
WOL wil daarom twee grote praktijk-

lokalen bijbouwen, zodat iedere klas 
een eigen lokaal heeft. De naaima-
chines die we van Gered Gereedschap 
Heiloo hebben gekregen, komen goed 
van pas!

Helpt u mee om de naaischool uit te 
breiden? Uw donatie is welkom op 
NL18 RABO 0336 4264 77. Voor meer 
informatie: www.stichtingwol.com.

Veel meisjes en jonge vrouwen willen leren naaien om economisch zelfstandig te worden.
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WIJ LEVEREN 
Bouwmaterialen, Doe-het-zelf artikelen Gereedschappen 
IJzerwaren, Tuinartikelen, Huishoudelijke artikelen

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN 
Wij ontwerpen en monteren voor u de ideale kleding/opbergkast 

EIGEN MONTAGE AFDELING 
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.
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Rijksweg 132
1906 BL  Limmen
T.  072 505 2817
E.  gerardmin@planet.nl
W. gerardminarchitect.nl

Min architectuur bna
Limmen
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planontwikkeling

• cv en gas • koeling • dakbedekking
 • water • zinkwerken  • sanitair

www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN

DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN 
TELEFOON 072-505 24 24  -  FAX 072-505 16 09

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

www.ncommandeur.nl

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL? 
KLEVERLAANVERHUUR.NL

Weekenden extra hoge kortingen!
Hoe langer de huur, hoe hoger de korting!
Kwalitatief wagenpark

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

HUUR BINNEN 
3 STAPPEN 
EEN VOERTUIG:

1. Selecteer uw 
voertuig naar keuze

2. Selecteer huurperiode 
& opties

3. Reken af

ext
ra 

    
 

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09
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Lex  (14) en Maud (19) deelnemers Alpe 
d’HuZes…..terwijl hun vader met kur-
ken bezig is.
Begin juni gaan Lex en Maud Burgering, 
samen met hun moeder, naar cam-
ping La Cascade in Bourg d’Oisans om 
daar een kleine week op de camping 
te staan. Lex gaat namelijk voor de 4e 
maal meedoen met Alpe d’HuZes op 
donderdag 4 juni. Hij fietst mee in Team 
Jong & Oud. Zijn vader werd begin 2010 
ziek maar fietste in 2011 7x deze berg op 
voor het goede doel. Lex fietst mee van-
af 2012 met Alpe d’HuZes om geld op te 
halen met stichting voor het KWF. Een 
aantal jaren met team Cal d’HuZes en 
vorig jaar 1 maal met Alpe d’HuZus. Dit 
om op de dag zelf zich als vrijwilliger in 
te zetten. Ook in de periode vooraf doet 
Lex vrijwilligerswerk; kleding sorteren, 
helpen bij de uitgifte van de kleding 
in Papendal, uitgifte stuurbordjes in 
Frankrijk en helpen met de opbouw van 
de kinderopvang daar. Lex weet dat dit 
geweldige evenement niet zonder vrij-

In het 2e weekend van februari dit jaar 
werd er voor de laatste maal carnaval 
gevierd in Gorteldonk. Nog 1maal 
werd alles uit de kast gehaald voor 
een spetterend en mooi carnaval voor 
jong en oud. Zo hadden de basisscho-
len uit Limmen hun feestmorgen/
middag, werden de zieken bezocht 
met een fruitmandje, gingen prins en 
adjudant naar het ziekenhuis om daar 
dorpsgenoten te bezoeken,werden de 
baby’s die in de carnavalstijd zijn ge-

boren met een bezoekje verrast door 
hen, werd er in Camerdonk bingo met 
de bewoners gespeeld, was er een ge-
zellige gezinsviering in de Cornelius-
kerk, een zeer geslaagde Foute Avond 
in leutbunker de Burgerij, een kleur-
rijke mooie optocht door Limmen en 
een bijzonder slotfeest met Wolter 
Kroes in de Burgerij. De mensen van 
carnavalsvereniging de Uylenspieg-
hels kunnen terug kijken een mooi en 
bijzonder weekend waarin afscheid 

Met de foute avond en optocht mocht 
Team Jong & Oud de garderobe behe-
ren waarbij de opbrengst geheel ten 
goede kwam aan Alpe d’HuZes. Hier 
waren de 3 teamleden Thom, Ruud 
en Lex heel erg blij mee. Het is altijd 
weer even denken wat je voor ac-
ties kunt bedenken om geld binnen 
te halen en deze was echt heel leuk. 
Gezellige mensen en een goede sfeer. 
Met veel plezier hebben ze gestaan en 
de Gorteldonkers hebben hun goed 
gesteund want aan het einde van de 
zondag hadden zij ruim € 360,- opge-

Afgelopen weekend heeft in Vrede-
burg te Limmen voor de 41ste keer 
Limmen Artistiek en Creatief exposi-
tie plaatsgevonden. Het evenement 
voor kunstenaars die graag hun werk 
willen tentoonstellen aan de inwoners 
van Limmen en de wijde omgeving. De 
expositie werd op zaterdag op ludieke 
wijze geopend door de wethouder Ans 
Pelzer. De bezoekers van het evene-
ment werden verrast door de ruime 
opstelling op de boven- en bene-
denverdieping met veel schilderijen, 
iconen, beelden, poppen, keramiek, 

Op vrijdag 20 februari werd het week-
end geopend met de eerste Spook-
tocht Limmen, georganiseerd door 
Conquista en de Scouting. Meer dan 
70 deelnemers zijn de stuipen op het 
lijf gejaagd door een spook, griezel, 
zuster of clown. Begeleid door geluid 
en lichteffecten werd het extra span-
nend. De deelnemers werden verwel-
komd door een echte vuurvreter met 
een vlammende show. Nadat ze in 

het terrein van de GGZ in Heiloo, de 
‘Otto’ (eerste gemotoriseerde brand-
spuit van Castricum), een siersmid en 
er is een wedstrijd schapenscheren. 
RC club NL geeft acte de présence en 
voor de kinderen is er een springkus-
sen. De GGZ is aanwezig met produc-
ten uit eigen kaasmakerij, planten uit 
de kwekerij en diverse producten van 
hun houtbewerkingsafdeling. Verder 
zijn er waarschijnlijk unieke ‘rollende 
keukens’ te bewonderen en zijn ‘De 
Oude Knegt’ uit Akersloot en Beem-
sterkaas vertegenwoordigd. Natuur-
lijk is er een gezellige bar met terras 
en wordt er weer heerlijke prijswin-
nende paling en makreel gerookt. Het 
geheel wordt muzikaal luister bijge-
zet met een doorlopend live optreden 
van Rock a Billy band the Barnbees.  

Dorp versieren
Wij vragen alle Limmers het dorp als 
vanouds te versieren met slingers 
en tijdens de Bloemendagen de vlag 
uit te hangen! Dit zorgt ervoor dat 
ons dorp er extra feestelijk uitziet. 
De Rijksweg en Kennemerstraatweg 
gaan een belangrijke spil en ‘verbin-

Gorteldonkers super bedankt!!

haald. Daarom namens Thom, Ruud 
en Lex super bedankt!!

Carnavalsvereniging de Uylenspieghels bedankt;
Haar sponsors  - adverteerders – donateurs – de Burgerij – de Lantaarn 
– de Zonnebloem – basisscholen Pax Chrisiti , Sint Maarten en Het Kleuren-
orkest  - Zorgcentrum de Cameren – H. Corneliuskerk - vrijwilligers – en 
inwoners van Gorteldonk voor 49 jaar carnaval met een onvergetelijk slot 
hiervan. Een laatste ALAAF voor al jullie inzet……………..

De kast is gesloten in Gorteldonk….
werd genomen van een mooie en bij-
zondere vereniging. Mensen van het 
1e uur waren bij het slotfeest aanwe-
zig om te zien hoe er toch helaas een 
einde kwam aan hun cluppie welke 
ze 49 jaar terug hadden opgericht….
Het was een slot met een lach en een 
traan, waarbij op de zaterdagavond 
en zondagmiddag uit volle borst door 
alle aanwezige een bijzonder lied werd 
gezongen. Dit was geschreven door 
Martien Baars met veel gevoel voor en 
over  de Uylenspieghels. Na dit lied op 
zondag werd er afgeteld vanaf 11 naar 
0, gingen de capes en steken af en in 
een tijl. De leden van de vereniging 
gingen samen met de kleding de kast 
in welke op slot werd gedaan door 
Kees Admiraal met de sleutel van Gor-
teldonk. Zo kwam er een einde aan 
een vereniging die klaar stond voor 
een ieder in de gemeenschap. Er werd 
hierna nog even goed gefeest door 
een ieder met Wolter Kroes en Harold 
van Event4All. Foto’s van alle evene-
menten zijn te zien op de website 
http://www.uylenspieghels.nl 

B l o e m e n d a g e n  L i m m e n  –  v e r v o l g  v a n  p a g i n a  1

ding’ vormen tussen de activiteiten 
op het GGZ terrein en Limmen. Wij 
willen deze verbindingsweg dan ook 
een feestelijke uitstraling geven, GGZ-
NHN en de voormalige prikploeg van 
55 plus hebben al aangegeven hierbij 
te willen assisteren. Alle overige hulp 
is van harte welkom. 

Inschrijven vóór 7 april 
De inschrijvingen lopen goed, er zijn 
tot nu toe al meer inschrijvingen bin-
nen dan vorig jaar! Er hebben zich 
zelfs twee geheel nieuwe jeugdploe-
gen ingeschreven. Maar het kan altijd 
nóg beter: schrijf je nu nog in zodat de 
toeschouwers ieder jaar blijven terug-
komen voor al het moois in Limmen 
(en Heiloo). 

Wethouder Hollenberg sprak tijdens 
een bijeenkomst met het Bloemen-
dagenbestuur zelfs over Cultureel Erf-
goed… Inschrijven kan nog tot 7 april, 
inschrijvingen na die datum zijn na-
tuurlijk ook van harte welkom, maar 
kunnen niet meer in het routeboekje 
worden opgenomen. 

Alvast heel erg bedankt voor uw me-
dewerking en enthousiasme, wat zal 
het weer een feest worden op 25 t/m 
29 april!

De Bloemendagen zijn écht SPRING-
LEVEND!

Voor meer informatie en inschrijven:
info@bloemendagenlimmen.nl
www.bloemendagenlimmen.nl

 

motorbrandspuitO.a. Old Timers , de ‘Otto’ (eerste  van Castricum) -  RC club NL - 
Schapenscheren - Mecano-club -  Siersmid - Paling en -makreelroken – Stoomwals en machines 
- springkussen! -  GGZ met o.a. de kaasmakerij, perkgoed en houtbewerking  – Bloemen en 

 –        planten -  ‘De Oude Knegt’ Akersloot - Beemsterkaas -  Bar – terras –   snackkraam
rollende keukens  en live-muziek van ‘the Barnbees’               

 

Tijdens de Bloemendagen 

V.a. 12.00 uur 

In het Dorpspark aan de Vuurbaak in Limmen 

de ‘Otto’ 

de binnenruimte al goed in de stem-
ming gebracht waren, werden ze het 
scouting bos ingestuurd. Daar lagen 
verschillende hindernissen die be-
dwongen moesten worden en werden 
enge scènes gepasseerd, onderwijl 
gevolgd door knarsende zombies. In 
het Griezelcafé leek je tot rust te kun-
nen komen maar niets was minder 
waar. Het personeel was geketend en 
totaal de weg kwijt... Na afloop kon-
den de deelnemers even van de schrik 
bekomen met een warm kopje choco-
lade melk. Mede door de inzet van 80 
vrijwilligers was het een fantastische 
avond, iedereen enorm bedankt!  
Speciale dank aan GP Groot, Bak-
ker Bakker, Slager Snel, Albert Hein, 
het Kennemercollege, the Halloween 
Event en het Trinitas College Johannes 
Bosco. Tot volgend jaar!!!

Spooktocht Limmen was een 
groot succes!

willigers kan en draagt ook daar zijn 
steentje aan bij. De uitdaging voor Lex 
dit jaar is 4x omhoog te fietsen op deze 
dag. Dit betekent dat hij rond 3.00uur 
zijn bed uit moet om goed te eten en 
om 5.00uur te kunnen starten. Hij mag 
niet afdalen op de fiets, dit gaat gedeel-
telijk met de skilift en een stuk met de 
bus. Het wordt dus goed plannen deze 
dag om dit doel te halen, al hangt het 
ook van de weersomstandigheden af. 
Gelukkig hebben we in de afgelopen 
4 jaar gezien wat voor weer het op die 
berg kan zijn zo’n dag, dus dit kan ons 
niet echt meer verrassen. Lex traint ie-
dere week op de wielerbaan en bij zijn 
club BRC-Kennemerland. Hij hoopt echt 
de 4 beklimmingen te kunnen doen 
want dan heeft hij in zijn 4 maal Ad6 
een keer 1,2,3 en 4 maal omhoog ge-
fietst… Maud is 2 maal als supporter 
mee geweest en heeft daar haar maat-
schappelijke stage voor het JPT gedaan. 
Beide jaren is ze ook omhoog gelopen 
waarbij vorig jaar ¾ hardlopend. Ook 
doet Maud daar ieder jaar vrijwilligers 
werk. Nu Maud met een nieuwe studie 
is begonnen en het in het schema paste 
gaat ze dit jaar als echte deelnemer aan 
de gang. Ook Maud zit in Team Jong & 
Oud en wil eerst 1x fietsend en hierna 1x 
hardlopend omhoog.
Bezoek voor meer informatie de website 
www.opgevenisgeenoptie.nl daar zijn 
ook de persoonlijke pagina’s van Lex en 
Maud te vinden.

Geslaagd weekend Limmen 
Artistiek en Creatief

tassen, kettingen en vele andere vor-
men van creativiteit. De exposanten 
hebben veel  en graag kunnen vertel-
len over hun kunstvorm en genoten 
er zichtbaar van. De sfeer op zondag 
werd versterkt door een optreden van 
HPS trio, bestaande uit, Bela, Zoltán 
en Vincent. De  gehele zaterdag en 
zondag was het een komen en gaan 
van bezoekers vanuit de gehele regio 
en zij hebben genoten van een gevari-
eerde expositie. Een impressie van het 
weekend kunt u binnenkort zien op 
onze site. www.limmencultuur.nl
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■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN  Limmen 
T 072 - 505 16 57,  F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen 

Tel. 072-505 20 26 www.valkeringgroep.nl

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur

zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft 

SURPREME SCIENCE SELECTIVE RABBIT
van € 16,95 NU € 10,50

FLEECE DEKEN 100 x 140 cm
van € 28,45 NU € 14,95

VOSKES RUNDERKOPHUIS
500 gram  van € 6,50 NU € 5,50

Drukwerk?
studiowelgraven.nl

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

... U kunt ontspannen...
uw verzekeringen
zijn goed geregeld!

www.rotteveel.org

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42 

6 dagen per week geopend

Bespaar op uw printkosten met cartridges van 
Second Life. Goedkoper dan origineel en meestal 

met meer inkt. De meeste gangbare soorten
op voorraad en anders te bestellen.

V R I J D A G  2 7  M A A R T

LENTEKERMIS
met o.a. FEEST DJ MAARTEN

AANVANG 21.00 UUR• GRATIS ENTREE!

1 S T E  P A A S D A G  5  A P R I L

The PIANO SHOW
AANVANG 21.00 UUR • GRATIS ENTREE!

Z A T E R D A G  1 1  A P R I L

LENTEBOKKENTOCHT

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

•  VERKOOP OCCASIONS
•  VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
• LEASING
• REPARATIE
• ONDERHOUD
• APK
• AUTOSCHADE

Iedereen
Vrolijk
Pasen!
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•  Vrijdag 27 maart: 
LENTEKERMIS met diverse DJ”S 
met  o.a. FEEST DJ MAARTEN

•  Eerste Paasdag 5 april: 
DE PIANO SHOW

Met op het podium een echte piano 
met daarachter Sven Manshande,
De piano entertainer die elk publiek 

Rode Kruis Noord-Holland Noord 
zoekt vrijwilligers voor het nieuw op 
te zetten ‘Noodhulpteam’.
Dit team komt in actie bij calamitei-
ten in de omgeving, zoals grote bran-
den  en uitgebreide ongelukken op de 
weg en ondersteunt  ambulanceper-
soneel en andere medische professio-
nals.  Als vrijwilliger in dit team help 
je bij het inrichten van de opvanglo-
catie voor de slachtoffers en verleen je 
eerste hulp. Je krijgt voor dit bijzon-
dere werk een speciale opleiding van 
het Rode Kruis. 

Peter Rijs geeft op maandag 30 maart 
een lezing over de diepere betekenis 
van het meesterwerk  ‘Via Crucis’ , 

Vertrek en aankomst gekoppeld aan 
kerkvieringen
Op zaterdagavond 16 mei (na de 19.00 
uur vieringen) zullen er vanuit de Cor-
neliuskerk fietsers vertrekken voor 
een nachttocht van 150 kilometer om 
het Markermeer. Op zondagmorgen 17 
mei vóór de vieringen van 10.00 uur 
zullen de fietsers zich weer aansluiten 
bij de andere kerkgangers.

Een initiatief dat aansluit bij de mon-
sterfietstocht van zo’n 15 sportieve-
lingen die in 2010 in het kader van de 
8 Millenniumdoelen 9000 km hebben 
gefietst naar het Afrikaanse land Bur-
kina Faso.

Doelen zijn bereikt en we willen nu 
nog één keer stil staan bij de de 8 Mil-
lenniumdoelen. 
We gaan nog één keer ‘op de pedalen’. 

Wie fiets er mee?
Er gaat een begeleidingswagen mee 
voor pech en de inwendige mens. Het 
is de bedoeling om gewone fietsen 
te gebruiken. Er wordt in koppeltejs 
van vier gereden met onderweg na-
tuurlijk rust- en eetmomenten. Het 
is ook mogelijk dat je op zaterdag-
avond tot Enkhuizen meefiets of op 
zondagmorgen in Muiden het laatste 
gedeelte meefietst. We willen als nog 
éénmaal aandacht vragen voor de 
Millenniumdoelen. We hopen natuur-
lijk ook nog sponsors te vinden om 
het scholenproject in Burkina Faso 
waar de WOL zich voor inzet te kun-
nen blijven steunen.  Voor nu zoeken 
we sportievelingen. Meld je aan: pas-
torie.corneliusparochie@hetnet.nl   

Namens de werkgroep,
pastor Johan Olling

Tieners en jongeren van 13 tot en met 
21 jaar zullen vanaf 19.30 uur don-
derdagavond 2 april tot en met 19.30 
uur vrijdagavond 3 april een wake 
houden tegen zinloos geweld en stil 
staan bij alle mensen over de hele 
wereld (veraf en dichtbij) van wie de 
mensenrechten worden geschonden. 
Sommigen houden een marathon en 
weer anderen doen een gedeelte mee 
aan een estafette. Dit alles om 24 uur 
lang twee vuurkorven die voor de Cor-
neliuskerk zullen staan brandende te 
houden. Deze actie is bij vele jongeren 
ook bekend als ‘Zipp your lips’. Dege-
nen die meedoen aan de marathon of 
estafette zullen namelijk niets eten 
en drinken.

AMNESTY INTERNATIONAL
De dag-kapel van de Corneliuskerk en 
het ontmoetingscentrum voor jeugd 
en jongeren Conquista boven de Bur-
gerij zullen 24 uur open zijn. Op beide 
plekken zal het ook mogelijk zijn om 
mee te doen met schrijfacties van 
Amnesty International of te waken. Er 

PAASPROGRAMMA CORNELIUSKERK

Zaterdag 28 maart Palmpasenstok-viering met 1e Communicanten 
19.00 uur Paas-Musical deel 1

Zondag 29 maart Palmzondag 
10.00 uur Palmzondagviering met gemengd koor.

Donderdag 2 april  Witte Donderdag
19.30 uur Eucharistieviering met Cornelius koor

Vrijdag  3 april  Goede Vrijdag 
14.15 uur Paas-Musical deel 2 
15.00 uur Kruisweg
19.30 uur ‘Via Crucis’ gebedsviering in Corneliuskerk 

Zaterdag 4 april: Paaswake
19.00 uur Paas-Musical deel 3
21.00 uur PAASWAKE met Liturgisch koor

Zondag 5 april: Eerste Paasdag
10.00 uur Eerste Paasdagviering

Maandag 6 april: Tweede Paasdag
10.00 uur       Tweede Paasdagviering

Gouden en diamanten huwelijken 
zijn geen uitzondering meer, maar 
een hechte vriendschap van 65 jaar, 
met daarbij het prachtige kaartspel 
“Pandoeren” mag je toch wel uniek 
noemen.
In het jaar 1949 begonnen Jan Groot 
(Achterweg) 81 jaar, Theo Dirkson 
(Westerweg) 83 jaar, Joop Baltus 
(Hoogeweg) 81 jaar, Jan Levering 
(Hoogeweg) 81 jaar en Wim Levering 
(Visweg), overleden op 29 mei 1995. 
Zijn broer Piet Levering (Hoogeweg) 
79 jaar heeft zijn plaats ingenomen, 
met een wekelijkse ontmoeting en 
het kaartspel Pandoeren.
Ja, wie pandoert er heden ten dage 
nog vroeg ik mij af. Tegenwoordig is 
het bridge alom wat de klok slaat en 
niet te vergeten nog altijd Klaverjas-
sen.

Pandoeren is een oud Nederlands 
kaartspel voor vier spelers dat ook 
onder de noemer denksport geplaatst 
kan worden. Het is inmiddels een 
niet zo bekend spel meer; het wordt 
slechts in enkele provincies gespeeld, 
met name in de provincies Noord-

van 23.30 uur eindigt het spel en gaat 
een ieder huiswaarts, blij en voldaan 
van het interessante kaartspel en de 
gezelligheid en vriendschap met el-
kaar. Er wordt niet om geld of een 
pot gespeeld, louter om het spel. In 
vroeger tijden stond de kamer van-
zelfsprekend nog blauw van de siga-
retten- en sigarenrook, dat is echter 
niet meer aan de orde.

Ook de dames Marijke, Gré, Tiny, Riet 
en Agnes ontmoeten elkaar af en toe.
Vijfenzestig jaar vriendschap is wer-
kelijk uniek te noemen. Gelukkig ver-
ken de heren en ook de dames nog ion 
een goede gezondheid, het kaartspel 
houdt de geest scherp. Zij gaan op 
naar de 70 jaar vriendschap!
Dit artikel is een volslagen verrassing 
voor hen, ik kreeg de tip van Marijke 
Groot. Peter Valkering tekent voor de 
foto, die onder het mom van “vastleg-
gen voor de Stichting Oud Limmen, 
voor het nageslachten de historie” is 
genomen.

Kees G. Kroone

Van links naar rechts: Jan Groot, Piet Levering, Joop Baltus, Jan Levering, Theo Dirkson

Nachtelijke fietstocht op 16/17 mei van 150 kilometer 

Afsluiten Millenniumdoelen ’15

24 uurs wake op Goede Vrijdag voor mensenrechten en tegen zinloos 
geweld voor de Corneliuskerk

‘Zipp your lips’
kunnen daar in stilte brieven en kaar-
ten geschreven worden voor en ook 
aan gevangenen die zonder eerlijk 
proces gevangen worden gehouden.

OPROEP AAN TIENERS EN JONGEREN 
OM MEE TE DOEN
Ben je tussen de 13 en 21 jaar meld je 
dan aan. Al is het maar een uurtje. La-
ten we de 24 uur samen invullen en 
de vuurkorven brandende houden op 
de dag waar over  heel de wereld stil 
wordt gestaan bij lijden en onrecht. 
Elk uur zullen er zeker twee begelei-
ders aanwezig zijn om alles in goede 
banen te leiden. Meld je aan, geef je 
voorkeurstijden en contactgegevens 
aan ons door. Wij maken dan een 24-
uurs rooster om alles goed te laten 
verlopen. Je kunt je aanmelden via 
Conquista: nadine@conquista.nl of 
de Corneliusparochie: pastorie.corne-
liusparochie@hetnet.nl
Doe mee en laat van je horen….
Jeugdkoor Corneliusparochie 
en Ontmoetingscentrum voor jeugd en 
jongeren Conquista

Vijf vrienden – vijfenzestig jaar samen kaarten!
Holland en Utrecht. De oudste ver-
wijzing naar Pandoeren als kaartspel 
is vanuit een boek met een overzicht 
van kaartspellen uit 1828. Het spel 
werd in die tijd voornamelijk gespeeld 
om punten te halen. Later zijn ele-
menten van whist of wiezen overge-
nomen. Voor een weergave van de 
volledige, zeer interessante spelregels 
e.d. even kijken bij Pandoeren middels 
Wikipedia.

Even terug naar de kaartclub. De 
vriendschap van de mannen dateert 
reeds vanaf de Lagere School. Zij kaar-
ten, bij toerbeurt bij iemand thuis, 
elke woensdag vanaf de 2e woensdag 
in september (na de kermis) tot en 
met eind mei. Daarna is er een “zo-
merpauze”.
Uiteraard wordt het spel begeleid 
door een gezellig praatje over wetens-
waardigheden uit ons mooie dorp, 
koffie met iets lekkers, afhankelijk 
van het jaargetijde, en vanzelfspre-
kend op zijn tijd een goede borrel. Die 
bestaat uit jonge jenever, Beerenburg 
en fris, vergezeld van kaas, chips en 
andere lekker hapjes. Zo rond de klok 

Rode Kruis zoekt vrijwilligers voor Noodhulpteam
Een vrijwilliger bij het Noodhulpteam 
doet zinvol en verantwoordelijk werk, 
onder vaak moeilijke omstandighe-
den. 

Er wordt daarom veel van de vrijwilli-
gers verwacht, zoals goede lichamelij-
ke conditie, een ruim incasseringsver-
mogen en goed functioneren onder 
stressvolle omstandigheden.

Naast directe hulpverleners zoekt het 
Rode Kruis ook leidinggevenden en 
chauffeurs voor het Noodhulpteam.

Ben je geïnteresseerd?  Kom naar de 
informatieavond op dinsdag 24 maart 
om 19.30 in Wijkcentrum Mare Nos-
trum,  Arubastraat 2, 1825 PV Alkmaar. 
Aanmelden uiterlijk 18 maart 2015.
bij Astrid Quak-Kooij  noordholland-
noord@redcross.nl  of (telefonisch) 
06-13673887 (ma t/m do).   

Voor meer informatie over de nood-
hulpteams, kun je contact opnemen 
met bestuurslid Noodhulp Peter 
Wilmsen, pwilmsen@rodekruis.nl, 
06-22805033.

LENTEKERMIS in Café de Lantaarn
kan bespelen. Hij maakt elke piano 
show tot een groot feest. Na jaren-
lange ervaring bij de Great Pianos en 
Booming Piano’s is Sven nu ook een 
veel gevraagd solo artiest. 
Daarnaast wordt de show uitgebreid 
met.een allround zangeres die samen 
met Sven perfect inspelen op het pu-
bliek! 

En door de toevoeging van de drum-
mer lijkt het alsof er een complete 
band staat. Samen brengen ze een 
avondvullend repertoire.
Daarnaast hebben zij een breed reper-
toire waarbij het gegarandeerd een 
feest wordt met een unieke show!
aanvang 21.00 uur
GRATIS ENTREE!!

ondersteund met interessante muzi-
kale voorbeelden behorende bij de 14 
kruiswegstaties van Jezus.

Liszt schreef  dit werk  voor gemengd 
koor, solisten en orgel of piano tijdens 
de laatste jaren van zijn leven.  Liszt 
(1811-1886) die bekend staat als een 
bijzonder pianovirtuoos en duivels-
kunstenaar gaat in dit werk terug tot 
de essentie waarbij hij steeds meer 
wordt gemotiveerd om muziek te 
componeren waarin sereniteit, ver-
stilling en de grootst denkbare een-
voud vooropstaan.
Aanvang:  20.00 uur, Corneliuskerk te 

Limmen m.m.v. het  Liturgischkoor  
met solisten. Gratis entree.

Uitvoerenden
Liturgisch koor o.l.v.  Peter Rijs.
Sopraan Lianne Pirovano
Sopraan Wilma Ploegaert 
Alt Mia Ploegaert
Tenor Harry Mooij
Bas Sjaak de Groot                
Orgel Peter Rijs   
 
Ps. Via Crucis  wordt op vrijdag 3 april 
in de  Goede Vrijdag -  liturgie in zijn 
geheel uitgevoerd in de Corneliuskerk 
te Limmen. Aanvang: 19.30 uur.

Via Crucis – Franz  Liszt  in de Corneliuskerk
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 Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 072 505 14 64  E info@rietveldlimmen.nl  
W rietveldlimmen.nl       

 Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 06 21 22 19 15  E gtool@hypotheekshop.nl
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid       

Dé makelaar van Limmen!
Heeft u (verkoop) plannen? Bel dan met Rietveld Makelaars voor een 
gratis waardebepaling en Erik Nieman komt bij u langs. Ook voor advies bij 
het aankopen van een woning of als u een taxatierapport nodig heeft.

Ons team!

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?

Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

RIETVELD
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